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Bakterier som äter ämnen från land är viktiga för
näringsväven i havet. De tillför "ny" näring som
ursprungligen kommer från landmiljön, alltså

ett annat ekosystem, till havsmiljöns näringsväv. Bakte-
rierna omvandlar de lösta näringsämnena till levande
massa i form av deras egna celler. Samtidigt blir de föda
för andra organismer i havet. Bakteriecellerna äts av små
encelliga djurplankton och förs därigenom in i havets
näringskedja.

Nyupptäckta arter
I Bottenhavets kustzon, där en studie nyligen genom-
förts på de havslevande bakterierna, finns det totalt
ungefär 150 arter av bakterier. Det är bara några få av
dessa som klarar av att äta de ämnen som tillförs havet

Genom att använda lösta näringsämnen ifrån älvvatten som föda
kan havslevande bakterier tillföra ny näring till ekosystemet i
havet. Men dessa näringsämnen är ofta stora och komplicerade,
och få arter klarar av att få i sig dem. Vilka är då de bakterier som
klarar detta? I jakten på dessa har sex helt nyupptäckta arter
hittats i Bottenhavet.

från land. Vilka dessa humusätande bakterier är har man
tidigare inte känt till.

I studien i Bottenhavet upptäcktes sex nya bakterie-
arter, som alltså inte rapporterats tidigare från någon del
av världshaven. Fem av dessa sex arter tillhör släktet
Flavobacteria, som är det vanligaste släktet av bakterier i
havet. En av de nyupptäckta bakteriearterna tillhör släk-
tet Marinomonas. De nyupptäckta bakterierna verkar ha
den förmåga man sökte i studien, att kunna nyttja
ämnena från land som föda. Släktingar till de nyupp-
täckta bakterierna har tidigare visat sig kunna bryta ner
andra svårtillgängliga föreningar. Det är därför rimligt
att anta att Flavobakterier skulle vara det viktigaste
släktet som konsumerar de stora, humuslika ämnena i
det lösta organiska älvmaterialet i Östersjön.

Svårtillgänglig föda
De lösta ämnena från land är egentligen väldigt dålig och
svårtillgänglig föda. De innehåller för mycket kol i för-
hållande till kväve och fosfor. Dessutom har många
ämnen en komplicerad kemisk struktur som gör det svårt
för levande organismer att bryta ner dem. Hur Flavo-
bakteriaarterna lyckas nyttja de komplicerade organiska
molekylerna som föda vet vi ännu inte.

En art inom Flavobakteria släktet i 1000 gångers förstoring i ett epifluorescence-mikroskop. De har vanligen formen av en tub som är en knapp
tusendels mm lång och bara några tiotusendelars mm bred. Bakterierna på bilden kommer från en ren kultur på laboratoriet, ursprungligen isolerade
från Örefjärden i norra Bottenhavet. Bakterierna har färgats med det fluorescerande ämnet akridinorange.
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ÄLVVATTEN – EN UTSPÄDD BULJONG
Ett av Östersjöns karaktärsdrag är den stora
tillrinningen av sötvatten via älvar och vattendrag.
Stora mängder lösta organiska ämnen följer också
med sötvattnet, som en näringsrik buljong. En stor
del av "buljongen" består av humuslika föreningar
som bildats bl.a. som restprodukter av ofullständig
nedbrytning av högre växter (t.ex. gran, tall och
björk) och alger. Dessa föreningar är stora, komplexa
och svåra för organismer att tillgodogöra sig.

 Troligtvis är de "verktyg" de använder speciella
enzymer, men än så länge är detta bara gissningar.
Möjligen kan också solstrålning bidra till att bryta isär
vissa bindningar i molekylerna. Vad vi kan anta är att
deras speciella förmåga gör dem framgångsrika i konkur-
rensen om föda och livsutrymme. Det återstår också
många frågor om var och när under året dessa
Flavobakteria-arter förekommer i höga antal, hur de
samverkar eller konkurrerar med varandra, samt vilka
rovdjur som äter upp dem.

ATT ARTBESTÄMMA BAKTERIER
Bakterier är jordens äldsta organismer. De suger
upp sin föda, lösta ämnen, genom cellytan. De är
formade som små tuber, en knapp tusendels mm
långa och bara någon tiotusendels mm meter breda.

Även om man i mikroskopet använder 1000
gångers förstoring ser de väldigt lika ut. Enda sättet
att skilja arterna åt är att bestämma samman-
sättningen på deras arvsmassa med hjäp av mole-
kylärbiologiska metoder. En molekyl som bakterien,
och alla andra levande organismer, använder när de
gör proteiner är ribosomalt RNA (ribonuklein-
syra).Den har visats fungera som en tidmätare för
livets utveckling för alla levande organismer. Genom
att bestämma ordningen på de 4 föreningar som
bygger upp ribosomalt RNA kan man bestämma för
hur länge sedan organismer utvecklades till egna
arter. Ju längre tid som gått desto avlägsnare är de
vad gäller släktskap. Detta utgör idag den allmänt
accepterade metoden för att beskriva släktskap mel-
lan alla arter och har inneburit en omvärdering av
gamla modeller för livets träd.

Nyligen upptäckta Flavobakteria-arter har visats vara de som kan äta komplicerade organiska ämnen som rinner ut i form
av en buljong med älvarna runt Östersjön. Vilka verktyg bakterierna använder för att sönderdela ämnena i ätbara delar är
inte känt. Verktygen utgörs sannolikt av olika enzymer som antingen sitter på cellytan eller sänds ut i löslig form av bakte-
rien för att sönderdela stora molekyler till mindre. Genom att äta upp de sönderdelade lösta ämnena från land omvandlar de
löst kol och energi till partiklar i form av levande celler som äts upp av andra organismer i havets näringskedja. Produktio-
nen av organismer längre upp i näringskedjan blir därmed högre.
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